Een uitgave van
de Smederijen van Hoogeveen
April 2020

Geen verkiezingen vanwege Corona-crisis
De jaarlijkse verkiezingen van de wijksmederij Krakeel
gaan dit jaar niet door vanwege de Corona-crisis.
De landelijke maatregelen om de verdere verspreiding
van het virus te voorkomen, houden in dat het niet
mogelijk is om voor de zomervakantie de jaarlijkse
verkiezingen goed voor te bereiden en te organiseren.
Gezondheid en veiligheid voor iedereen staat voorop.
Uiteraard vindt ook de initiatiefgroep van de
wijksmederij Krakeel de gezondheid en veiligheid van
iedereen erg belangrijk. Dit heeft ons doen besluiten
om de landelijke richtlijnen te volgen en geen
verkiezingen te organiseren.
Ingediende ideeën en het vervolg.
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Er zijn echter wel ideeën ingediend door betrokken
wijkbewoners en actieve groepen. Met een aantal
indieners hebben we ook gesprekken gevoerd.
We weten daardoor welke ingediende ideeën voldoen aan de bekende voorwaarden en daarom
mogen worden gerealiseerd, zodra de Corona-crisis onder controle is en er geen gevaar meer is
voor de gezondheid in de wijk. In dit Lopend Vuur kunt u lezen welke ideeën budget ontvangen.
Initiatiefgroep reserveert budget voor initiatieven op het gebied van saamhorigheid.
Wij vermoeden dat door deze crisis er problemen ontstaan die we nu nog niet kennen en daarom
reserveren we hiervoor extra budget.
Voor de ingediende ideeën betekent dit dat ze 20% minder budget ontvangen dan ze hebben
aangevraagd. Dit maakt het voor ons mogelijk om alle ideeën die voldoen aan de voorwaarden
te realiseren én budget te reserveren voor nieuwe initiatieven die voor de saamhorigheid,
gezondheid en veiligheid in deze crisisperiode nodig zijn. We vertrouwen op uw begrip en hopen
dat u met ons meedenkt over hoe we dit met de hele wijk voor elkaar kunnen krijgen.
Heeft u een nieuw initiatief voor de saamhorigheid in deze crisisperiode?
We schreven het al eerder: de gezondheid en veiligheid in de wijk staat voorop. Heeft u een
goed idee om wijkgenoten te helpen en te steunen? Laat het ons weten door ons een e-mail te
sturen met daarin een omschrijving van uw idee. Wij bespreken uw plan en bekijken of we
hiervoor een deel van ons wijkbudget beschikbaar willen stellen. Uw idee dient hierbij een
algemeen maatschappelijk belang voor de wijk te dienen.
Stuur uw e-mail naar info@desmederijenvanhoogeveen.nl met de volgende informatie:
* Een duidelijke omschrijving van uw idee en voor wie of welke groep mensen het is bedoeld.
* Hoeveel budget u denkt nodig te hebben en wat u zelf doet om uw idee te realiseren.
* Uw contactgegevens (naam, adres, telefoon, e-mailadres en leeftijd)
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De ideeën die mogen worden gerealiseerd
Voor het eerst sinds de start van De Smederijen in 2007 worden er in Krakeel geen
verkiezingen georganiseerd. Zoals u op het voorblad kunt lezen is de corona-crisis hiervan de
oorzaak. Alle ingediende ideeën die voldoen aan de bekende voorwaarden mogen worden
gerealiseerd vanaf het moment dat de landelijke maatregelen ter bestrijding van het virus
worden opgeheven.
Omdat we op dit moment nog niet kunnen inschatten hoe lang de landelijke maatregelen nog
van toepassing zijn, hebben we voorlopig bepaald dat de termijn voor uitvoering van de
goedgekeurde ideeën loopt t/m juni 2021. Mocht er aanleiding zijn om deze termijn aan te
passen dan zullen we dat doen. Voor ons en de wijk geldt: gezondheid en veiligheid voor alles.
Dan nu alle goedgekeurde ideeën met daarbij het toegekende budget per idee.
Idee 1:
Indiener:
Budget:

Ontmoetingsactiviteiten
het Krokkelcomité van VanBoeyen
€ 400,-

Omschrijving idee
Het Krokkelcomité organiseert activiteiten voor de
cliëntengroep en wijkbewoners op het gebied van
sport, muziek, koken of gezelligheid. Het is een
mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te
leren kennen en de saamhorigheid in de wijk te
bevorderen.
Idee 2:
Activiteiten “pierenbadje De Kroon”
Indieners: Pierenbadgroep De Kroon
budget:
€ 400,Omschrijving idee
Een groep vrijwilligers wil graag activiteiten organiseren in en rondom het pierenbadje nabij De Kroon
en aan de rand van het vernieuwde park. De groep
doet ook zelf het beheer van het badje. De jeugd
mag gratis meedoen aan de activiteiten en het bad
is open bij mooi weer. Alles draait om plezier. Voor
de jeugd is er dan ook meer dan genoeg te doen.

Idee 3:
Indiener:
Budget:

Kerstmarkt De Meteoor
Atriumgroep De Meteoor
€ 800,-

Omschrijving idee
De jaarlijkse kerstmarkt van De Meteoor vindt weer
plaats in De Meteoor. Tal van handelaren verkopen
spullen voor de komende kerstperiode en veel wijkbezoekers hebben de kerstmarkt al eens bezocht.
Een activiteit om elkaar te ontmoeten en te genieten
van de gezelligste periode van het jaar.
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Idee 4:
Indiener:
Budget:

Maandelijkse activiteiten
Atriumgroep De Meteoor
€ 800,-

Omschrijving idee
Elke maand een gezellige activiteit voor de inwoners
van De Meteoor en alle wijkbewoners van Krakeel.
Het gaat om verschillende activiteiten op het gebied
van dans, muziek, optredens van koren en bingoavonden. Belangrijkste doelen zijn: ontmoeten,
gezelligheid en saamhorigheid bevorderen.
Idee 5:
Themamiddagen voor senioren
Indieners: St. Senioren Activiteiten Krakeel
Budget:
€ 800,Omschrijving idee
Het organiseren van maandelijkse activiteiten voor
senioren. Iedereen is van harte welkom en thema’s
worden ook vanuit de groep aangedragen. Elk jaar is
het een groot succes gezien de opkomst. Het gaat
om activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en
kennis of interesses kunnen delen.
Idee 6:
Indiener:
Budget:

muziekavond in De Magneet
Hinke te Kampe
€ 640,-

Omschrijving idee
Muziek zorgt voor een positieve sfeer en veel
gezelligheid. Om van wijkcentrum De Magneet een
bruisend hart te maken, wordt een muziekavond
met Nederlandstalige muziek georganiseerd. Het is
voor iedereen en dus is de toegang gratis. Geniet
van de muziek, de gezelligheid en uw wijk.
Idee 7: Intocht Sinterklaas
Indieners: Paula en Claudia
Budget:
€ 800,Omschrijving idee
De jaarlijkse feestelijke intocht van de Sint en zijn
Pieten voor alle kinderen uit de wijk. De activiteit
wordt georganiseerd in samenwerking met de wijkvereniging en winkeliersvereniging. Behalve een
wandeling in de wijk wordt het ook weer gezellig in
MFC De Magneet wanneer de kinderen en onze gasten uit Spanje er een feest van maken.
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Idee 8:
Voorstelling The Passion
Indieners: Klaasje van Dalen
Budget:
€ 800,- (uit wijkbudget van 2019)
Omschrijving idee
Steeds meer mensen ontdekken ‘The Passion’. De
jaarlijkse show op TV wordt gevolgd door miljoenen
Nederlanders. Het idee is om in de wijk Krakeel een
eigen voorstelling te organiseren. The Passion is de
moderne vertelling van de laatse uren in het leven
van Jezus. Is Krakeel klaar voor The Passion?
Idee 9:
Indiener:
Budget:

Vakantieactiviteiten voor de jeugd
Antje Prins en Frank Snippe
€ 800,-

Omschrijving idee
Voor alle kinderen uit de wijk die niet op vakantie
gaan, maar wel een zomer verdienen vol leuke activiteiten wordt een afwisselend programma van sport
en spel georganiseerd in de wijk. Deelname is gratis.
Hoe meer vrijwilligers er zijn om te helpen, hoe
meer kinderen kunnen genieten van een fijne zomer.
Idee 10: Kerstmarkt winkelcentrum
Indiener: Herman te Kampe
Budget:
€ 400,Omschrijving idee
Een kerstmarkt van in samenwerking met de
winkeliersvereniging zorgt voor een gezellige sfeer in
de wijk. Veel wijkbezoekers bezoeken de kerstmarkt
of verkopen er spullen. Een activiteit om te genieten
van de gezelligste periode van het jaar. Mogelijk in
samenwerking met de kerstmarkt in De Meteoor.
Idee 11: Springkussenfestijn
Indiener: Wijkvereniging Krakeel
Budget:
€ 800,Omschrijving idee
Eerder dit jaar mocht het springkussenfestijn rekenen op veel spelende kinderen en tevreden ouders
die genoten van het speelplezier. De wijkvereniging
wil daarom graag dit prachtige evenement voor de
jeugd weer organiseren. De kinderen kunnen zich
heerlijk uitleven op springkussens en genieten van
één van de leukste speeldagen van het jaar.
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Idee 12: Koffie-ochtenden in De Magneet
Indiener: De Vlinders van Krakeel
Budget:
€ 600,Omschrijving idee
De Vlinders van Krakeel is een groep allochtone
vrouwen die in wijkcentrum De Magneet koffieochtenden organiseert voor gezelligheid, elkaar
ontmoeten en leren kennen. De bijeenkomsten
kunnen ook worden bezocht door andere vrouwen
uit de wijk Krakeel om zo de saamhorigheid in de
wijk te versterken.
Idee 13: Kerstconcert in De Magneet
Indiener: René Aalders namens De Magneet
Budget:
€ 800,Omschrijving idee
Een muzikale activiteit in het wijkcentrum tijdens de
meest sfeervolle periode van het jaar. Een kerstconcert kan een waardevolle bijdrage leveren aan de
saamhorigheid in de wijk, doordat wijkbewoners elkaar ontmoeten, leren kennen of gezellig kunnen
bijpraten in een sfeervol wijkcentrum. Het concert is
voor alle wijkbewoners vrij toegankelijk.
Idee 14: Picknickbankje Nadirlaan
Indiener: De heer De Groot en buren Nadirlaan
Budget:
€ 800,Omschrijving idee
Om de gezelligheid en saamhorigheid te vergroten
wil een groepje bewoners graag een picknickbankje
aanschaffen en plaatsen in het openbaar gebied voor
hun woningen. Het project kan gerealiseerd worden
indien de omwonend hiertegen geen bezwaar
hebben en de betrokken bewoners zelf een deel van
het budget bijeen brengen.

Een terugblik op de winnende ideeën van 2019
In 2019 hebben wij - met dank aan alle indieners van ideeën en alle vrijwilligers— ook weer veel leuke,
gezellige, sportieve, bekende en nieuwe ideeën kunnen realiseren van het wijkbudget voor Krakeel. Al sinds
de start in 2007 mogen wij in Krakeel elk jaar weer rekenen op vele handen die het beste voor hebben met
de wijk. En dt is natuurlijk geweldig.
DANK AAN IEDEREEN die heeft meegeholpen om van Krakeel in 2019, maar ook door de jaren heen sinds
2007, de wijk te maken die het nu is. Juist ook in deze tijd van de landelijke maatregelen in de strijd tegen
het corona-virus mogen, kunnen en moeten we profiteren van de saamhorigheid in Krakeel.
Laten we er samen de schouders onder zetten, elkaar helpen en steunen daar waar nodig. Op de volgende
pagina’s blikken we terug op de activiteiten van de wijksmederij in 2019.
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Ontmoetingsactiviteiten Krokkelcomité
Het Krokkelcomité heeft op 20 juli en 2 november 2019 een activiteit georganiseerd.
Op 20 juli was de wandelontmoeting daarvoor zijn ze naar Hooghalen geweest. Daar is de Melkwegwandeling bij het herinneringscentrum Westerbork gelopen. Dit is een wandelroute van 5 km en onderweg
kwamen ze allerlei situaties tegen die met de Melkweg te maken hadden. Zo kon je zien hoe de sterren
staan ten opzichte van de zon en kon je ervaren hoe het gaat met geluid in de ruimte. Na afloop nog een
heerlijk ijsje gegeten bij een ijsboer in Hooghalen.
Op 2 november was er de gezellige bingo-ontmoeting in De Meteoor met leuke prijsjes.

Werkgroep Pierenbadje De Kroon
Pierenbadje Krakeel is zomers het bruisende hart van de wijk Krakeel. Gelegen naast het Sterrenpark met
mooie ligweides aan twee kanten is het de ideale plek voor kinderen en ouders om zomers te ontspannen.
Naast lekker spartelen in het badje zelf worden er ook geregeld leuke activiteiten georganiseerd. Vorig jaar
begonnen we in het paasweekend met een aantal springkussens, een suikerspinmachine en een clown die
leuke ballondieren maakte voor de ruim 100 kinderen die er op afgekomen waren.
De springkussens waren geregeld te zien bij het pierenbadje, maar op 30 juni hebben de vrijwilligers het
groots aangepakt. Er waren niet alleen drie springkussens te vinden maar ook leuke opblaasspelletjes.
De ballonnenclown was deze keer van de partij met een echte circusact en op het grasveld richting de vijver
was er een buikschuifbaan gemaakt. Dankzij diverse sponsors was er ook wat lekkers te eten en te drinken
voor iedereen.
2019 was ook het jaar van de grote renovatie van het pierenbadje. Het hele badje is gestraald en opnieuw
voorzien van een goede coating die er voor zorgt dat het badje hopelijk weer jaren meekan.
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Atriumgroep De Meteoor: een jaar vol activiteiten
Maandelijkse activiteiten
De Atriumgroep organiseert bijna alle maanden heel veel
vaste activiteiten in de Meteoor, behalve in de
vakantieperiode. Er is elke maand een druk bezochte mooie
bingomiddag in de Meteoor. Regelmatig is er ook vaak een
muziekavond waar altijd heel veel bezoekers op af komen.
Zo was er in oktober weer een optreden van het bekende
koor ’t Zwarte Gat. De Meulenwiekers uit Noordscheschut
komen ook vaak bij ons met prachtig mooie meezing (of een
dansje) muziek. Voor heel veel mensen is dit een geweldig
mooie avond om er eens even tussen uit te gaan.
Elke maand is er ook een wijkrestaurant dat meestal een
vaste groep bezoekers telt. Door vele verhuizingen zouden
er nu wel weer meer mensen het wijkrestaurant kunnen
bezoeken. Kom gerust eens langs. In het wijkblad van de wijkvereniging staat waar men zich kan opgeven.
Een team van vrijwilligers zal u hartelijk verwelkomen. Ook is er alle maanden een themamiddag.
Kerstmarkt in De Meteoor
Al meer dan 10 jaar wordt er één van de mooiste kerstmarkten uit Hoogeveen gehouden in de Meteoor met
ruim over de dertig kramen. De kerstmarkt wordt om 10 uur ‘s morgens geopend door de voorzitter. Het is
hier altijd een geweldig mooie sociale ontmoetingsplek in de wijk.
Een gezellige kerstmarkt met muziek, schminken, bonensoep, hapjes en met natuurlijk een echte Kerstman.
Het laatste uur van de markt is er altijd een prachtig mooi optreden van een koor. Het is een komen en
gaan van heel veel bezoekers.
Het hele gebouw moet door de vrijwilligers van boven tot onder helemaal worden versierd met verlichting
en prachtig mooi opgetuigde kerstbomen. Dagenlang zijn we hier mee bezig en zo ook de vrijdag als de
kramen bezorgd worden, moeten alle kramen van verlichting worden voorzien. Op de dag zelf moet er ook
van alles door de vrijwilligers geregeld worden. Dan weer na afloop van de markt moet alle verlichting weer
uit de kramen verwijderd zodat de kramen weer opgehaald kunnen worden. Wederom de andere dag weer
aan de bak om de hele zaal schoon te maken.
Na Nieuwjaar gaan we met z’n allen de verlichting weer verwijderen en opruimen en weer ingepakt voor het
volgende jaar, zo ook met de kerstbomen. Al met al weer met heel veel inzet van onze vrijwilligers van de
Meteoor. Natuurlijk worden alle vrijwilligers ook weer heel hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet van
het hele jaar. Alles mogelijk gemaakt door de initiatiefgroep wijksmederij Krakeel
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S.S.A.K: themamiddagen in De Meteoor
Elke maand is er een Themamiddag of iets in een andere vorm
in de Meteoor. Goed voor de leefbaarheid in de wijk, een
mooie sociale ontmoetingsplek. De laatste keer was er een
lezing over Wichelroede lopen. Bezoekers konden ook zelf
eens proberen hoe leerzaam en leuk dat was om te gaan
wichelroede lopen.
Heel veel mensen in Krakeel kennen waarschijnlijk ook Bertus
ten Caat. Deze mooie verhalenverteller was hier ook al eens
met een prachtig mooie lezing over de Boerenopstand in
Hollandscheveld. Niet te vergeten de Historische Kring met
prachtig mooie lezingen over Hoogeveen.
Deze middagen zijn zeer gewild en is het altijd een volle bak in
de Meteoor.

Wilde bloemenzaden bij ons in de wijk
Met het Buurtbeheerteam zijn we al op diverse plekken in Krakeel bezig geweest met het verwijderen van
de graszoden. De grond moet namelijk zo schraal mogelijk zijn. Helaas was het niet meer mogelijk door
de vele regenval om op alle gekozen plaatsen dit uit te voeren.
Nu kwam er ook nog dit virus gebeuren bij waardoor alles stil kwam te liggen. Heel jammer, maar het is
niet anders, gewoon proberen om alles zo gezond mogelijk hier en daar toch nog wat uit te voeren.
Volgend jaar weer vol goede moet de rest uitvoeren, en hopen dat alles blijft groeien en bloeien.
Gelukkig hebben we in het voorjaar 2019 met de schoolkinderen nog een aantal boomspiegels kunnen
inzaaien natuurlijk met ondersteuning van de beide scholen. Met de parkgroep hebben we ook nog met
wat jeugdigen wat bloembollen geplant in het park. En met het Buurtbeheerteam nog een aantal
kerstbomen bomen geplant bij de Stern en de Helios.
Wij proberen er een mooi groen vijf sterren park van te maken, zo proberen wij om de leefbaarheid op
een hoog peil te houden. We hebben deze week toch nog de klaar liggende stroken in kunnen zaaien
samen met Henri Petter, de voorman van het Buurtbeheerteam.
We zijn al bij een aantal plekken wezen kijken om nog een bijenheuvel te gaan maken, en gaan we ook
nog een ijsvogelwand maken.
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Tijdelijke ijsbaan in De Magneet
We kijken met veel plezier terug op drie dagen ijsbaan
in het MFC. Sommige enthousiastelingen waren bijna
altijd aanwezig; deze kinderen hebben hun
trainingskilometers dus zeker gemaakt.
Naast de ‘gewone’ ijsbaan was er ook nog een schaatsdiscoavond en een winterfair. De gezelligheid werd nog
verder verhoogd door optredens van de Skroeters en
Reflex. Bij dit laatste optreden werd bovendien nog
een demonstratie gegeven door de Magnetic dansers.
Alle vrijwilligers van onder andere MFC en
Wijkvereniging: bedankt! Tevens dank voor de
Sponsoren: Huis & Tuin, COOP en Tapijt Toko.

Springkussenfestijn wijkvereniging Krakeel
Het springkussenfestijn werd druk bezocht: naar schatting hebben honderden kinderen hun opwachting
gemaakt. De grote publiekstrekker was de stormbaan, die stond opgesteld over de breedte van twee
gymzalen. Voor de jongere kinderen waren er ook kleinere springkussens aanwezig. Voor een natje en
droogje was gezorgd: er zijn vele liters ranja uitgedeeld en ook de popcorn vond gretig aftrek.

Intocht Sinterklaas in Krakeel geweldig kinderfeest
Ook afgelopen jaar bracht Sinterklaas en heel veel
vrolijke Pieten weer een bezoek aan Krakeel. Dit keer
kwam de Sint per boot aan bij de brug. Het bezoek
werd een groot kinderfeest.
Onder begeleiding van muziekkorps Wilhelmina ging
de Sint te paard de wijk door en veel kinderen en hun
ouders liepen natuurlijk met veel plezier mee.
Daarna werden Sint en de Pieten ontvangen in MFC
De Magneet en konden ze gebruik maken van het
nieuwe podium. Het was een erg gezellig kinderfeest.
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SAAMHORIGHEID, GEZONDHEID EN VEILIGHEID IN KRAKEEL
Heeft u een goed idee? Laat het ons dan weten en doe met ons mee.
Ook de wijk Krakeel wordt geraakt door de corona-crisis. Misschien kent u wel mensen die ziek
zijn, mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken, mensen die een steuntje in de rug nodig
hebben of mensen die zich inzetten voor anderen en daarvoor aandacht verdienen.
Jongeren, ouderen, kinderen, gezinnen, mensen die hard werken in tijden van crisis, mensen die
zich belangeloos inzetten voor anderen. We zijn op zoek naar ideeën die een algemeen
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de saamhorigheid, de gezondheid en de
veiligheid van de wijk.
De wijk dat zijn wij. Samen staan we sterk en samen komen we veilig en gezond door deze
moeilijke periode waar we allemaal mee te maken hebben. Een goed idee? Doe dan mee!

JA … IK HEB EEN GOED IDEE EN WIL GRAAG HELPEN
Naam:

…………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………….

Telefoon:

………………………………….

E-mail:

…………………………………..

Budget

…….. Euro

=========================================
Mijn idee voor Krakeel
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Mail uw idee naar: info@desmederijenvanhoogeveen.nl
Of stop dit formulier ingevuld in de ideeënbus in De Magneet.

colofon

PAS GOED OP JEZELF EN ELKAAR: SAMEN ZIJN WE KRAKEEL
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